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صور من الحیاة والسجن

أحمد فؤاد نجم
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تقدیم
بقلم الدكتور سهیر القلماوي

یحــس ،فـي هـذه المجموعـة الصـغیرة مـن األزجـال التـي ینشــرها المجلـس األعلـى لرعایـة الفنـون واآلداب والعلـوم االجتماعیـة
فإذا التجربة تفـتح هـذا البـرعم علـى نـار ،تجربة مریرةلقد خاض المؤلف . القارئ أن برعما یتفتح في عالم الزجل بقوة وٕایمان وٕاصرار

اكتســب البــرعم حــرارة مــن قلــب –مظــاهر الحیــاة ، وتــذويحیــث تمــوت كثیــر مــن اآلمــال–األلــم والحــزن، وفــي الســجن البــارد المظلــم 
. تطلعه إلى المستقبلكما ینضج على آمال الشعب و ،والزوج واألحباب،وفراق األبناء،لم والندمفإذا هو ینضج على األ،معذب

روحــا شــابة البــن مــن أبنــاء الشــعب ، ولكنهــا كلهــا تصــور فــي هــذه المجموعــة نــرى صــوًرا مــن الحیــاة وأخــرى مــن الســجن
مـن كـل هـذا صـرخة وٕاذا المـزیج ،ثـم یـرى السـجن بقسـوته فینفعـل بـه،فینفعـل بهـا،األصلیین یرى الحیاة مـن حولـه بأفراحهـا وأحزانهـا

. ل تریدها حرة كریمةبحارة ترید الحیاة،
وینتخــب ألفاظــا مــن ،هــو أســلوب الزجــال ولمســات منتقــاة،یصــور أحمــد فــؤاد نجــم الحیــاة فــي الســجن بأســلوب بســیط هــین

" سـجان"ففـي السـجن . تطـابق الفـن وتحـافظ علـى األمانـة للواقـع،فإذا الصورة تنـبض بالحیـاة الطلقـة الحـرة،قاموس الواقع والمتحدثین
وفـي الســجن ) طلـب لمبـه(وكثیـرا مـا یسـتجیب فــي كـرم لهـا ،ترفـع إلیــه طلبـات المسـجونین وتظلمـاتهم" مـدیر"ه وفیـ. هـو رجـل صـدیق

. ولكنهم في داخله أخوة لطول العشرة ووحدة األزمة،رفاق قد ال یتجاوب شعوره معهم في عمق خارج السجن
حیــاة . ضــواء الحریــة بكـل جمالهــا وطیبهــاولكـن فــي الســجن شـقاء هــو الشــوق إلـى مــا فــي خــارج السـجن مــن حیــاة تكسـوها أ

وخــارج ) معیــد األ(والزوجــة واألم ) بنتــي(واالبنــة ) بابــا(ووجــوه حبیبــة تطــل علــى ظــالم الســجن وجــوه االبــن . الجماعــة وحیــاة األســرة
والعیــد " ســجین یخاطــب العیــد"ولكنهــا تفجــر فــي صــدر المســجون حرقــة وألمــا ،ظــالال كئیبــة علــى جدرانــهالســجن مواســم وأعیــاد تلقــي

". أمه في العید"یذكر باألهل وباألم وهي نقطة االرتكاز وعماد األسرة فیناجي السجین 
جـائزة ویكرمـه مـدیر المنطقـة فینطلـق افینال علیه" عید األم"فهذه مجلة ینشر فیها قصیدته ولكن في السجن بعض الحیاة،

. مسیحیون فیهنئهم بالعیدوفي السجن أخوة" عید القیامة"ویأتي . الشاب یتغنى بالمناسبة
لـم یـألف هـذا السـجن؟ أال ، إلـى األحبـة، ولكـن أوغدا یخرج السجین إلى الهواء الطلق، إلى الحیـاة،وهذه مدة السجن تنتهي

یحــس الرهبــة والخــوف لمواجهــة الحیــاة مــن جدیــد؟ مــاذا بهــا ممــا ســیرحب بــه؟ وتنفجــر العواطــف المضــطربة بشــعر یــودع فیــه الســجن 
وهـذا ،فلتغن یا بلبل وهناك شروق ولكن مـا بـال السـجین لـیس فرحـا كـل الفـرحیغنى،" بلبل"اك وهن" بخواطر قبل اإلفراج"و ) الوداع(

ولكن أحقا هو فرحان؟ " أنه فرحان"هو یؤكد لنفسه 
إلـى نعـم . وٕاذا أبـواب العمـل تقفـل فـي وجهـه،السـود التـي مـدها علـى حیاتـهوما یكاد یخـرج مـن السـجن حتـى یلقـي الظـالل

". صحیفة الفیش"حین، ولكن من كان یدریه أن هذا الشقاء إلى حین؟ وهنا ینفجر في أزمته تلك بأحسن قصائده 
وتمــر بالمحــب ســاعات فــرح وســاعات آالم، وأشــد هــذه ،وكــل إنســان یفجــر الحــب فــي نفســه معــاني كثیــرة،والشــاعر إنســان

ین، وٕاذا شـعر أحمـد فـؤاد نجـم آالم الفـراق أكثـر مـا یفجـر الشـعر عنـد المحبـو ،والسجین خیر من جرب آالم الفـراق. اآلالم آالم الفراق
یعتمد على الحركة والحدث أكثر مما یعتمد على ،لي یفیض بشكوى الهجر، ولكنه یفیض أیًضا بالحب السعید وبالشوق وبالغزلالغز 

. الوصف المادي للصور الصامتة
وهـو أحیانـا فـي ". كفایـة"و " یا ضـّي العـین"و " بعد هجرك"و " لقاء"و "حكایة قلبین"فهذه ،فهو في عزلة یتحرك في سرعة

وال یكـرر وصـفا جامـدا أو إحساسـا " اتقابلنـا"ففـي لقـاء یكـرر و ،قصته یكرر الموقف البارز بعد كـل خطـوة والموقـف حركـة كمـا نـرى
. من زاویة الوصف وحدها
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،واستبشاره بالمستقبل وهو ال یؤمن بذلك عاطفیا فحسب،كفاحولعل أبرز ما في هذه المجموعة إیمان الزجال بالشعب وبال
أنـا الشـعب ماشـي "ففـي قصـیدته طریـق الكفـاح یكـرر ،وٕانما هـو واثـق عقـال بمـا یریـده الشـعب وبـالطریق الـذي سیوصـله إلـى مـا یریـد

یتجلى في حـب ألفـراده ولعـادتهم كما " األرض"وا عرقه واستحلوا جهده ویتجلى إیمانه بالشعب في سخط على من ابترّ " وراسم طریقي
. ولحیاتهم البسیطة القویة

وال ینسـى إخوانـا لـه مـن العـرب وٕاخوانـا . حیث نحس نبضـات قلـب الشـعب قویـة طیبـة خیـرة" زفة العروس"و " أحمد غریب"
". ریقیاصرخة أف. "وما زالت أغاللهم عالقة بأقدامهم تعوق حركتهم الحرة،من اإلفریقیین یخرجون مثله من سجن رهیب

موهبـة متفاعلـة بمـا حولهـا متعمقـة . وهكذا نجد في هذا الدیوان موهبة أصیلة تتنسم عبیر االنطالق نحو اآلفاق لتحلق فیها
ألن صـور ؛وصـورا مـن السـجن:ما في نفسها محاولة بهذا وذاك أن تخرج لنا صورا من الحیاة وال أرید أن أذهب مع المؤلف فـأقول

لـذلك ؛البنـاء ال طریـق التـدمیر والتخریـبخط فـي طریـق السـالم و بالحیـاة مشـربة باألمـل معبـأة بـالثورة والسـالسجن عنده كانـت مفعمـة 
ر وقــد صــحح وضــعه فــي الحیــاة وأجــد مــن عاولعــل الشــ. هــا وأزماتهــا وتطلعاتهــاالحیــاة بأفراحهــا وأتراح:أراهــا كلهــا صــورا مــن الحیــاة
. فیخرج لنا دواوین كلها صور من الحیاة،تعبیره عن الحیاةویغني،ویفجر شعره،ظروفه الیوم ما یغذي ملكته
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حكایة هذا الدیوان

!كل هذا األلم في كتاب واحد؟: یاااه
یضـا أكثـر تعقیـدا مـن ، وأعالم أكثر رحابـة.. ومع هذا كان هذا الكتاب هو الباب الملكي لدخولي إلى عالم الشعر والشعراء

. لحراس الشداد والغالظعالم السجن الضیق المحاط باألسواق وا
.. صور من الحیاة والسجن مع هذا كان هو القشة التي تعلقت بها هربا من الضیاع النهائي

م هــو موعــد إعــالن مــیالد صــور مــن الحیــاة والســجن فــي الملحــق األســبوعي لجریــدة ١٩٦٢مــایو ســنة ١١ولقــد كــان یــوم 
. األهرام

وسارع المساجین .. كانت الزنازین لم تفتح أبوابها بعد في هذا الصباح. .انتباااه:دوى في العنبر ب بسجن أرمیدان صوت
وانفتح الباب عن مدیر السجن اللـواء ٤–١٦وفجأة دار المفتاح في باب الزنزانة الكبیرة رقم ،في إخفاء الممنوعات انتظارا للتفتیش

واتجهـوا جمیعـا ،الصـول عـوض والشـاویش عبـد الغفـاروخلفهـم،الرائد سـمیر قـالده غطـاس–األدیب –إبراهیم عزت ومعه المأمور 
: نحوي خلف المدیر الذي وضع یده على كتفي وهو یقول

.مبروك-
.اهللا یبارك في سعادتك-

:فقال مبتسما
إنت عرفت؟ -
.فراجي النهاردهطبعا ما أنا إ-
أنت ما قریتش األهرام؟ ! فراج إیهأل إ-

: فقلت
اید لسه ما عداش من هنا أصل الواد بتاع الجر -

: وناولني المدیر ملحق األهرام وأشار إلى الخبر األدبي الذي یقول! مش عارف لیه؟وضحك المدیر فضحك الشاویش
ولــم أقــرأ مــا بعــدها .. فــاز دیــوان صــور مــن الحیــاة والســجن للشــاعر أحمــد فــؤاد نجــم،فــي مشــروع مســابقة الكتــاب األول-

:عیدوسمعت صوت المدیر یأتي من ب
دلوقتي أنت حطیت رجلك على بر األمان -

وقـد عرفـت فیمـا بعـد ،إلى الناس لیوزع مجانا بمعرفة مجلس الفنون واآلداب والعلوم االجتماعیـة–البكري –وخرج الكتاب 
عزیـز باشـا ن األسـتاذ عبـاس محمـود العقـاد والشـاعرأل؛أثار معركـة أدبیـة فـي لجنـة الشـعر بـالمجلس"صور من الحیاة والسجن"أن 

ر یكتـب عشـب باللغـة العامیـة، وهـم یـرون أن الألنـه مكتـو ؛أباظه والشاعر مش عارف مین وقفوا ضـد طبـع الـدیوان علـى نفقـة الدولـة
! باللغة الفصحى وٕاال فال

واســتطاعوا أن، والــدكتوره ســهیر القلمــاويفتصــدى لهــم كــل مــن عمنــا العظــیم بیــرم التونســي واألســتاذ محمــد فریــد أبــو حدیــد
. مبدع الكالم وأعظم المتكلمین،ینتزعوا النصر النهائي فیصدر هذا الدیوان الشقي انتصاًرا للغة الشعب

. وأصدرت مجموعة كبیرة من الدواوین القت نجاحات متوالیة لم یلقها هذا الدیوان،ونسیت هذا الدیوان
ذي ظننـت أنـه اختفـى إلـى غیـر رجعـة بعـد أن تحـول وذات لیلة دخل عليَّ الصدیق خالـد عبـد اهللا وفاجـأني بهـذا الـدیوان الـ

. إلى ورق لف عند الطعمجیة ومقالي اللب والبقالین
صـور مـن الحیـاة "وشـكًرا للقـارئ الـذي سـیتحمل "صـور مـن الحیـاة والسـجن"شكًرا للصدیق خالد عبد اهللا على العثور علـى 

. "والسجن
أحمد فؤاد نجم
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مقدمة

متى وكیف ولماذا بدأ؟ وأین ومتى وكیف ینتهي؟ .. ذي حیر األفهامهذا اللغز الغامض ال.. الحیاة
. الحق أن هذه األسئلة الحائرة سوف تظل تتراقص في الفضاء دون أن نجد لها الجواب الصحیح

فالواقع أننا نصنع الحیـاة بتوجیـه مـن .. ولكن هل معنى ذلك أننا نّسیرها حسب هوانا؟ كال،صحیح أننا الذین نصنع الحیاة
ذلـــك بمحـــض بیـــد أننـــا ال نفعـــل ،فـــنحن نمشـــي ونقـــف ونأكـــل ونـــتكلم ونضـــحك ونبكـــي، وبـــذلك نصـــنع مظـــاهر الحیـــاة،الحیـــاة نفســـها

وٕانمــا نحــن نضــحك ونبكــي حســبما تقتضــي الظــروف ،منــا ال یســتطیع خلــق الظــروف التــي تضــحكه أو تبكیــهأعنــي أن أیا!! اختیارنــا
. التي تحیطنا بها الحیاة نفسها

. وتذهب، ولكن بعض هذه الصور یترك أثًرا عمیًقا في ضمیر الحیاةالحیاة تتحرك وتتابع، تجيءإننا صور من
تحفر بعض الصـور ،نحن كذلك.. ونكون في مجموعنا كل الحیاة،ونحن كجزء من الحیاة نتأثر بما تتأثر به الحیاة نفسها

. بحیث تصبح قطعة منها،خطوطها على صفحات نفوسنا
تتكـون منهـا الحیـاة فـإلي الصـور التـي.. فسـي أنقـل هـذه الصـور التـي مـا زال أثرهـا باقیـا علـى ضـمیريومن علـى صـفحة ن

". من الحیاةصور"أقدم 
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أحمد غریب

-١–
أحمد غریب في حتته

یكسب كتیر من شغلته

كان أصله شغال طعمجي
صبح معلم كفتجي 

عربیة حلوه محندقه
والرادیو فیها شوف بقى 

التي وقفته ساعتین لی
ل سهرتهویروح یكمِّ 

یلقى الصحاب مجتمعین 
ریس عموم البنایین 

یاخد مكانه باحترام 
ینصت في غایة لنسجام 

وعم جودة یقول لهم 
عن لنجلیز وحكمهم 

وبعد سهره مجلجلة 
یروح بوالق أبو العال

تفتح له حاال والدته 
یخش یلقى فرشته 

وف لیلة من بعد العشا
له عندي في مهمشه تلقا

حالوة فاقت حدها 
أما الحسب فجدها 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جدع ومالي هدمته
لكن یحب الفنجره

حل طه الحلوجي في م
رهوالحال معها متیس

من كل ناحیة مزوقه 
سة واقفة منورهعرو 

یبیع وتجبر وجبته 
مزهرهبهدوم نضیفه

عند ابن خالته حسین أمین 
والجوزه دایره مبكره 

بعد التحیة والسالم 
للي حصل واللي جرى 

على كل حاجة تهمهم 
وعن حریق القاهرة 

یقود دماغه مصلله 
بیتهم في درب المندره

أول ما تسمع خبطته 
نضیفه حلوه معطره

ضمن الكالم والدردشه
عروسه حلوه صغیره 

ال قبلها وال بعدها 
عباس بتاع الكزبره 
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أنا اتفقت مع امها 
الضهر حنكون عندها 

وبعد قولها وشرحها
سیبي الحكایة لوقتها 

جواز مش لّي أنا امه الیا
سنه سیبیني قیمة كام

لست عیشه أم اسماعین ا
وجوزها جاد عبد المعین 

ومخلفه سمعه وكمال 
في الجمالیهالبنت إ

شبان حارتهم كلها 
لكل طالب یدها ا

صبحت دالل مبدره 
والست عیشه محضره 

والطبله في إدین العیال 
جالها العریس ابن الحالل 

وشویه والبیت اتمال 
وثریا بنت أبو العال 

مبروك یا خالتي أم دالل 
عقبال سي سمعه وسي كمال 

زغروطه حلوه یا بنات 
ك یا عنایاتعقبال خطوبت

دالل یا حته سكره
یا ورده حلوه صغیره 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ًبكره حنطلب یدها 
ومعانا خالتك سكره

ضحك حماده وقال لها 
امه مبدره لیه بس یا

أنا أصلي غاوي الجدعنه
بال جواز بال مسخره 

ساكنه في درب الشماعین 
شغال تمرجي معتبر 

دالل وعروسه سموها 
طلعتها أجمل م القمر 

یتمنوا نظره منها 
بس النصیب بس القدر

مسح وغسیل في المندره 
أكل الضیوف المفتخر

دالل بیغنوا یوم خطبة
والحاره سمعت بالخبر 

وفلفلهنوسه وخدیجه
ه محمود الدكر سیونف

مبروك علیها ابن الحالل 
دا الیوم ده هو المنتظر 

ت وسمعونا األغنیا
إنت وبنات الشیخ قمر 

یا شمعه قایده منوره 
خطیبك اجمل م القمر 



٨

والطبله طالت والغنا
لست عیشه من هناا

یا فضیحتي فات وقت الغدا
یا خوفي تشمت العدا

والطبله بطل دقها 
لكن دالل بان فرحها 

واللیله فاتت في الخناق
وعیشه وقفت عالطالق

ومرت األیام قوام 
موف قلب الزحافي الموسكى

والموسكى زحمه یا مغیث
بالصدفه شافوا أم العریس

سالمیامقابلهكانت
من غیر سالم وال كالم 

الشرفیا عدیمةیا ولیه
بقى د كالم؟ جتك القرف

قالت لها أم احمد غریب 
دنا حالي یصعب عالغریب

عالفرحاتفقنامایوم
أحمد طلع م البیت سرح 

لوحدتيفاتنيمن یومها
ال حد شایف دمعتي

الست عیشه دمعها
لهاوبصتكدهسكتت

قالت لها وال تسألي

*

*

*
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*
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*

*
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*

*
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واإلنتظار یومه بسنه 
خافت وحست بالخطر 

بت یا سیده وال جوش یا
یا دي النكد یا دي الكدر

ین زاد همهاوام اسماع
والمولى یعلم بالخبر

ومنین حیصل الوفاق
لكن سي جاد بس انتظر 

وبعد ییجي نص عام 
كانت دالل ویا امها 

ویومها كان یوم الخمیس
راحوا قوامك یمها

الردح فیها كان تمام 
ألفاظ محرم ذكرها

أصلك خالص بان وانعرف 
میلتي بنتي وبختها

یا أم اسماعین كفایة عیب 
وحكایتي یطول شرحها

من یومها وأنا قلبي انجرح
رجعش تاني بعدهاما

أقاسي وعدي وقسمتي
عارف سرها وال حد

على خدهاقوام جري
غلبتها طیبة قلبها



٩

عليأمجوزشبانه

منجدهیاكبیرابنك
وحیاة مقام السیده

عمتيیاتقولودالل
الزم تكوني ف زفتي

جنبهامزعتسكینه
بهاكتمت همومها في قل

دخلتكحلوهیامبروك
ویدیم علیكي بهجتك

لهاحلفوهیمینستین
وعشان تریح رجلها

البیت في درب الشماعین
المعزومینلكلمفتوح

نور الكهارب أّبهه
وجنبهاحمرهلمبهدي

والزفة ماشیه بانتظام 
زحاموالحور على الصفین

*

*

*

*

*

*

*

*

ال تفكري وال تزعلي
كان غاب كتیر ورجع لها

هوش كده وال كدهما
ربك قوام حیحلها

اللیلة لیلة دخلتي
بیكي حیكمل حسنها

عشان عروسة ابنها
بن عنهاوقالتها غص

رب تمم فرحتكیا
من قلبي واهللا قلتها

وخدوها غصبن عنها
بیه كارو لجلهاعر 

نمرة تمانیه واربعین 
فیش كدهوالزینه حاجه ما

حاجه بدیعة ف شكلها
ألوان كتیر من ده وده

منظر تلمه العین قوام
لیلى وصفیه وسیده 
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زفة العروس

یا شمعه قیدي ونّوري
وانتي یا لیلة عمرنا

یا فرحه زیدي واكبري
هاتي هناكي وكتري

ي ونوريیا شمعه قید
ست العرایس كلها 

والشمع غني وقال لها
الورد زاین خدها

میلي یا حلوه واخطري

یا شمعه قیدي ونوري
السعد كله والهنا

الفرح جانا وقال لناو 
ضلل علینا كلنا 

مین اللي عایز یشتري

یا شمعه قیدي ونوري
زغروطه یالال یا بنات

اترب تمم بالبنیا
غنیاتسمعونا األو 

وبالبنین تبكَّري
ج

یا شمعه قیدي ونوري
ست العرایس یا دالل
والعقل زادك بالكمال

الحسن زانك والجمال
حتشّرفي وتعمري

یا شمعه قیدي ونوري
-٦-

أم احمد قاعده في الفرح 
أما الفؤاد اللي انجرح 

إزاي یا ناس حالي وصل
وشویه والعریس وصل

بصت له حاال عرفته
صرخت وقامت مسكته

إبني ضنایا ضمني
كده برضه یا احمد بعتني

*

*

*

*

وعقلها فاتها وسرح
حدش یعلمهجرحه ما

لغلب ده وازاي حصلل
والكل قاموا یسلموا

أول ما بصت یمته
مواوالناس شافوها بلِّ 

إیه اللي خالك سبتني
خلیت جیراني اتكلموا



١١

أحمد سكت والدمع قال
أنا روحي یا امه في إید دالل

سامحیني یا امه واصفحي
دنتي ما ترضیش تجرحي

قالت له امه یا غبي
دنا كل قصدي ومطلبي

*

*

كالم كتیر عالخد سال
كنتوش تعلمواوانتوا ما

وحطي نفسك مطرحي
في الحب قلبین سلموا

هي دي العروسة والنبيما
تعیشوا لي وتسلموا
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ختامفرحة ال

خلوا الحبایب یعملوا هلیلهدقوا الدفوف حنوا الكفوف اللیلة

دقوا الدفوف
مبروك علینا السعد ده والفرحه

وانتي یا حلوه یاللي تحت الطرحة
رب تمم بالهنا طواليیا

اهللا یصونك من عیون عزالي

دقوا الدفوف
أجمل عریس اختار عروسه جمیلة

عیلةلال یا بنات الزغروطه یا
شوفوا الجمال ازاي بقى متجمع

خلوا اللي حاضر واللي غایب یسمع

دقوا الدفوف
خلوا اللي قال الحب ما بیجمعش

یسمع غنانا واللي ما بیسمعش
وا الكفوف اللیلةندقوا الدفوف ح

یشوف جمال الفرحه جوه عنینا
بیجي یشوف الحنة مالیه إدینا

خلوا الحبایب یعملوا هلیلة
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تامخ

. ن علیهاصورة السید الذي یملك األرض بما علیها ومَ ؛ر لهم أن یروا تلك الصورة القائمةإلى الذین لن یقدّ 
إلــى األجیـال القادمــة . ومـع ذلــك یعـیش محرومـا مــن خیراتهـا،عرقــه ودمـه بتـراب األرض الطیبــةوصـورة العبـد الــذي یمتـزج

. أهدي هذه الصورة

فالح یخاطب إقطاعًیا
ین وابن مین إنت م

كل كالبكیا للي بتا
إنت مش آدم أبوك؟

أهلك علموكالّ و 
*

یا اللي نایم في الحریر
شيء ما یحلم به الفقیر
والفقیر برضك أخوك؟ 
إنك أنت شيء كبیر؟

الحریر اللي أنت نایم فیه بتاعي
والنعیم اللي أنت عایش تحت ظله

إنت مخلوق من رخام
ال یعني شيء حرامو 

*

كل فتله فیه صباعيزلواللي غا
من دراعي.. يكل ده من صنع إید

واحنا من طین البرام؟ 
لو یساویك الفقیر؟ 

ترمي خیري للكالب وابني جعان
دهى فوكس نایم عا السریرواللي أ

مین الكالم ده یرضي
فهموني یا مسلمین

*

وابن اخویا انهد حیله وعضمه بان
ن جنب الحیطانوامي واختي ملقحی

دین؟أنهوفدهالنظام
یطیرورحتشعقلي

زهرة القطن اللي مصت دم خالي
خیر بلدنا اللي بعرقنا رویناه

یبقى فیه العدل فین
تاخده مني ف غمض عین

صحابهاأرضنا واحنا .. أرض أبویا
انبشوها تالقوا عمي جنب جدي

ض ابویا وخیرها ليّ أر 

*

هي قوت عیاليليلحبة القمح ا
تاخده إنت تبعتره ف سهر اللیالي

لما قوت العیلین
األجیر؟عرقناسیافین

عصروها تالقوا دمي بین ترابهاا
شهدوا عاللي اغتصبهایعضمتین وب

مش لشلة بلطجیة
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١قبل ما یروح الغفیرلكلمة ديّ اجّدي قاللي 

. المقصود جبانة الغفیر) ١
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طریق الكفاح
أو تغیـر معدنـه أو ،لیـه كـل العوامـل والظـروف فلـم تسـتطع أن تنـال مـن عزیمتـهعهو صامد، وتكالبت منذ مئات السینین و 

. تمسخ من شخصیته

كـل قـوى . متجـدد العزیمـة،نقـي المعـدن،ر أكثر من مرة في بوتقة المحن، وكان فـي كـل مـرة یخـرج صـلب العـودهصلقد ان
أذیـال الهزیمـة والعـار وهـو مـن ضـربات الحقـد المجنونـة ثـم عـادت تجـرّ وكـم وجهـت إلیـه !الشر التي على األرض كم تجمعت ضده

!یشیعها بنظرات السخریة واالستهتار

!لهم من أغبیاء صغارویا!له من مارد جباریا

عبــتهم مــن أالعیــب صــبیانیة یقصــدون تخویفــه، فكــان یتســلى بإلقــاء النظــرة الســاخرة مــنهم وهــم لقــد أخرجــوا لــه كــل مــا فــي جَ 
. كأطفال صغاریلعبون

إلـــى شــبابه المتجـــدد؛ إلیـــه هــو، إلـــى صـــانع المعجــزات، إلـــى مصـــدر صــیل النقـــي؛ إلـــى عزیمتــه الفوالذیـــة،األفــإلي معدنـــه
..بالكفــاح، إلــى مســتقبله المبشــر بالنجــاح، إلــى الشــعب الــذي یشــرفني االنتمــاء إلیــهت، إلــى ماضــیه المجیــد وحاضــره الملــيءالســلطا

.عأهدي هذا العمل المتواض
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طریق الكفاح 
أنا الشعب ماشي وراسم طریقي
سالحي كفاحي وعزمي صدیقي
أنا الشعب ماشي وراسم طریقي

*
بدایــــــــــــــــة طریقــــــــــــــــي صــــــــــــــــالبة وكفــــــــــــــــاح

نجــــــــــــــاح.. نهایــــــــــــــة طریقــــــــــــــي عارفهــــــــــــــا
ایاذولــــــــــــــــو جوعــــــــــــــــوني كفــــــــــــــــاحي غــــــــــــــــ

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــي الجب عزیمــــــــــــــــه تحطــــــــــــــــم وتبن
ـــــــــــــــــاح ـــــــــــــــــق الكف ماشـــــــــــــــــي آلخـــــــــــــــــر طری

كفــــــاح أقــــــوى منــــــه شــــــبابي وعزیمتــــــي
ي ویعــــــــــــال بكرامتــــــــــــيیتــــــــــــوج كفــــــــــــاح

ولـــــــــــو عرقلـــــــــــوني عزیمتـــــــــــي معایـــــــــــا
ـــــــــوم القتـــــــــال ـــــــــي ی عرفهـــــــــا عـــــــــدوي ف
مصــــــــــمم مســــــــــلح بأمضــــــــــى ســــــــــالح

معالم طریقي أساعد صدیقي
أنا الشعب ماشي وراسم طریقي

بدایــــــــــــــــة طریقــــــــــــــــي صــــــــــــــــالبة وكفــــــــــــــــاح
نجــــــــــــــاح.. نهایــــــــــــــة طریقــــــــــــــي عارفهــــــــــــــا

ولــــــــــــــــو جوعــــــــــــــــوني كفــــــــــــــــاحي غــــــــــــــــذایا
ــــــــــــــــال ــــــــــــــــي الجب عزیمــــــــــــــــه تحطــــــــــــــــم وتبن

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــق الكف احماشـــــــــــــــــي آلخـــــــــــــــــر طری

كفــــــاح أقــــــوى منــــــه شــــــبابي وعزیمتــــــي
یتــــــــــــوج كفــــــــــــاحي ویعــــــــــــال بكرامتــــــــــــي
ولـــــــــــو عرقلـــــــــــوني عزیمتـــــــــــي معایـــــــــــا
ـــــــــوم القتـــــــــال ـــــــــي ی عرفهـــــــــا عـــــــــدوي ف
مصــــــــــمم مســــــــــلح بأمضــــــــــى ســــــــــالح

معالم طریقي أساعد صدیقي
أنا الشعب ماشي وراسم طریقي

*
أنا الشعب ماشي وراسم طریقي

أمـــــــــــــــالي ســـــــــــــــالم ومحبـــــــــــــــه ومصـــــــــــــــانع
ـــــــــــــاجر وصـــــــــــــ انعودخـــــــــــــان مـــــــــــــداخن وت

ــــــــي صــــــــرح الحضــــــــارة ــــــــي ف أشــــــــارك وأبن
ـــــــي  ـــــــا الشـــــــعب صـــــــانع وجـــــــودي بعزمت أن
ـــــــــــــــــاح ـــــــــــــــــق الكف ماشـــــــــــــــــي آلخـــــــــــــــــر طری

ســـــــالم للبشــــــــر فــــــــي جمیــــــــع الوجــــــــود
ودنیـــــــا مـــــــن الحـــــــب مالهـــــــاش حـــــــدود
ــــــــــــــي ألبــــــــــــــي اإلشــــــــــــــارة بعلمــــــــــــــي وفن
بكــــــــــــدي بعرقــــــــــــي بروحــــــــــــي بــــــــــــدمي
مصــــــــــمم مســــــــــلح بأمضــــــــــى ســــــــــالح

معالم طریقي أساعد صدیقي
أنا الشعب ماشي وراسم طریقي
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حكایة قلبین
مره زمان

وأنا سهران 
سهر الحب لیلتها معایا

قاللي حكایه
ما كانكان یا

***
كانوا قلبین والناس شاهدین

متعاهدین
زي الفرح ولون الحنه
دایما دایما متواعدین

***
تقابلوا ویصونوا الودیب

والعزال على باب الجنه
كانوا واقفین

زي الشوك حوالین الورد
ب وعرفوا غالوتهشافوا الح

بین قلبین 
قوا الود ولجل حالوتهاد

بقوا حبیبین 
***

شبت نار الغیرة علیهم
شفت لهیبها جوه عینیهم
واتفقوا العزال على فكره

ي القلبمن قساوتها تبكّ 
ق بینهم بكره نفرّ :قالوا
قهم نار الحبوندوّ 

***
القلبین ماكنوش داریین 

بالعزال وال باللي قالوه
ایمین في نعیم الحبهكانوا

عصفورتین في الهوى طایرین 
كل كالم الناس نسیوه 

مش فاكرین غیر كلمة حب
سكت الحب وبقى یتأمل
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وأنا بسمع له وابص علیه
شفت دموعه مالیه عنیه
قلت كفایة یا حب كفایة

ما تفرقشي.. ما تكملشي
دنا مجروح وجراحي معایا 

وال ترحمشي .. ما بتدبلشي
***

ك وجمال معانیكوحیات
ما تعذبش قلوب دابوا فیك

ح دایماع دایما فرّ جمّ 
واسعد كل الناس ویاك
دنت حبیبنا وملو قلوبنا

ضي عنینا یا حب فداك
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أنا والدنیا والناس

أنا بقول الزجل والكل عارفیني 
حتى الطیور عالشجر إسألها عن فني

اإلمري والكروان والبلبل النشوان
عة ما بتغنيبتقول كالمي أنا سا

***
وتاربیني وبین دنیتي دم وعداوة

جارت على قمستي والهم أصبح جار
وشفت منها العجب من غیر سبب ألوان 

غدر مع إني مش غداراوالدهر بیّ 
***

طفولتي كانت شقا فجر الحیاة كان لیل
سى والویلا التقى ویَّا األم فیهالُیتْ 

تجمعوا كلهم على حضرتي الغلبانا
وا مني الحیلحرموني طعم الهنا وهدُّ 

رضعت طعم األلم ومرارة الحرمان
ق والشریانرْ ا الدما في العِ وساروا ویَّ 

؟معرفش إیه السبب ومنین حنان قلبي
شرب أسى واسقیه لغیري حنانوازاي أنا ا

***
ب ماهوش قاسيلبي كده طیِّ طول عمري ق

یزعل عشان دا ودا في المحنه ویواسي
والقاه وأنا في بلوتي یفرح مع الفرحان

مره من كاسيما شفت غیري شرب وال
***

بيلصبر مني اشتكى وال عدش راضيا
ال العین بترضى البكا وال حد داري بي

بنام على شكوتي واكتمها في قلبي
واداري نار شمعنى راضي بتعذیبي

***
م الجهالطبعي أحب الصفا واعلّ 

واجري ورا المعرفة لو حتى في األدغال
والحق له منزله عندي ما تتقدر

هوالواحمي الضعیف م القوي مهما أشوف أ
بیني وبین الهنا ما طرق الحداد
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له خطة أنا یبعد لي هو بالدأمشي
یا حالها كده تدي اللي مش عایزالدن

أما اللي یطلب غنا الفقر بالمرصاد
***

لدنیا حالها عجب وماشیه بالمقلوبا
القرش فیها غلب واللي عداه مغلوب
سجدوا له زي الصنم أصبح إله قادر

ر المكتوبیكتب كالم انكتب ویغیّ 
***

وصاحب المالاه تنحني للمال شفت الجب
!دا كالم ینقالهامات رجال تنتني بقى

وشفت یا حسرتي عالم أدیب فنان
ما حد بیه علشان فقیر الحال

***
عمري اللي فات وانقضى ضیعته عالخالن

والعزم مني مضى أساعد اإلخوان
وأقابل السیئة بالصفح وأسامح

ى من اإلحساندا الشر مهما على أوط
فعالهاغلبي انكتب والسبب حّوا وأ

حّوا سبب محنتي یاللي بتسعى لها
دإمشي في طریقك عدل وان شفتها حوّ 

لهاإوعي تمیل یمها لتروح ضحیة
***
ش واحب وامیل واهوى الجمال مطبوعیأع

ضوعمع إني حظي قلیل في الشكل والمو 
یه؟ب وحعمل إبیقولوا شكلي غلط طی

صنعة مش صنعتي أنا زیهم مصنوعال
للي وهب للناس الحسن على ألوانا

خلقني وال نسنساس في جنینة الحیوان
هو اللي راید كده وأنا بإیدي إیه؟؟

الغلطة مش غلطتي دي حكمة الفنان
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لقاء
بعد العتابواتعاهدنا عالرضاإتقابلنا بعد ما طال الغیاب

والهوى رفرف علینا
واألمانيبالمحبة

والوداد یوم ما التقینا
نكتب له عمر تانيا

واتقابلنا
ناایوم لؤانا غنت األطیار مع

والحبایب من جمال ساعة صفانا
واللي باقي بعد ما اتجدد هوانا

الغصن رقصت في الخمیلهوالزهور ع
عد والفرقة الطویلةنسیوا نار الب

أیامه الجمیلةیبي نحیيیا حب

بالوداد الحلو تاني
والمحبة واألماني

الهنا یوم ما التقیناا د
انكتب له عمر تاني

واتقابلنا
لال نحكي للقمر غنوة لؤانایا

أنا فاكر لما شاف أیام هنانا
لال قول له یا حبیبي باألمانةیا 

نمال نوره بالمحبة والوداد
بعادبرضه شاف حیرتي وذلي في ال

عن هنا القلب اللي نال كل المراد

بالوداد الحلو تاني
والمحبة واألماني

الهنا یوم ما التقیناا د
انكتب له عمر تاني

واتقابلنا

كان هواك في القلب جارف وانت عارف 
یاما سهرت بك أمالي..إن حبك عندي أغلى من حیاتي

وانت خالي واللیالي كلها سمعت آهاتي 
یاما منیت كل أیامي وساعاتي..األماني بالتدانيیاما طمعت

بالوداد الحلو تاني 
والمحبة واألماني

الهنا یوم ما التقیناا د
انكتب له عمر تاني

واتقابلنا
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أم النجرو

رمانفي البوسطة في األو 
اإلسم علي عثمان

شعره عجیب ألوان
واقف وال الخرزان

وقورته تیجي میدان
تبانوعنیه عاوزها

بینهم وبینك سور
مصنوع من البنور

وانزل على المناخیر
والبق زي البیر

ودقن علوه یا ناس 
أكبر من القلقاس

البس قمیص كستور
یظهر علیه دمور

أدي هیئة أبو سكر
لعبره مش مظهرا

أبو علوه كان محبوب
وفي شغله كان مطلوب

اللي في إیده رساله
واللي بكعب حواله

عمل ونشاطشعلة 
سأل علي الخیاطا

أول ما رحت هناك

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

راجل نحیف أسمر
والشهره أبو سكر

أبیض على أسود
دما تقولش راس هده

أوسع من المطلوب
امسك له میكرسكوب

ما تقولش سور الصین
نازل على الخدین

كوز الدره أصغر
حاشیینه دبش أصفر

متفصله مخصوص
ورقبته رفع البوص

على بنطلون فاقع
بس العرق ناقع

والحق لو یتقال
لعبره باألفعالا

من كل عارفینه
والكل قاصدینه

بیقول یا عم علي
م عليبرضك یا ع

بالرغم من سنه
حیفهمك عنه

لجل استلم عملي 
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اكقاللي أنا ویّ 

شغلك خفیف وظریف
خلیك تمللي لطیف

لشغل مش بعبعا
عایزك تكون مجدع

قلبي اطمأن إلیه
ال بقیت اخبي علیه

على قلب مفتوح لي
هليلم شفته من أ

وقول بقینا صحاب
ما فیش ما بینا حجاب

ویوماتي نمشي سوى
الهوىعشان نشم 

وكان لنا عاده
عبده علي زیادة

وفطیره یتاكل
نروح هناك ناكل

وف یوم من األیام
أنا عندي لیكو كالم 

والبركة ف علوه الورد
ودا مشكل فاق الحد

فیه عندنا ولّیه
راجل عدیم ّنیه

مشبوكه هي معاه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

لو كنت تحتاج لي

وعك تشیل له هما
ال تخاف وال تهتم

الشغل عایز تقل
وتكون في غایة العقل

وفتحت له قلبي
وازاي أنا أخبي

إخالصعلى حب على
بقى هو یعني خالص

هبّ واكتر كمان حَ 
وال سر یتخبى

لحد قصر النیل
ي جمیلهوى العصار 

في محطة التحریر
واقف بطشت فطیر

فشر حمام الشام
ونقول في أي كالم

انّ اخواقال عبده یا
بس اللي یفهمنا

أملي علیه كله
هو اللي حیحله

وجوزها راجل كلب
وساقیها كاس الغلب

ومخلفه النجرو
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هاما هي أصلها واخد

واألمر واللي فیه
وجوزها أصله سفیه

شغالنهعایزین له 
ودي ست غلبانه

ّسمبتوه بیأبو عل
وعنیه بتتكلم

طبطب علیه قال له
لندل ده حقابلها

إدیني عنوانه
حكتب على جنانه

دنا علوه یا عبده
وجوزها أنا قده

لهيوعبده یدع
مندیلهاه فوادّ 

على طولخدهم علي
وعبده كان بیقول

تاني یوم مالقیتش أبو سكر
ووقفت ساعتها أفكر

الحق أنا خفت علیه
لیكون حاجة حصلت لیه

ما هو رایح عامل قاضي
أنا شفت المكتب فاضي

بلغت أجازة عرضیه

*

*

*

*

*

*

*

*

-٢-

*

*

*

هالیها ما یدرواوا

صهانخلّ ايإز 
مش راح یطلقها

والبركه ف عم علي
ا یا عم علينجدنا

ویبص لفطیرته 
من تحت نضارته

أنا كلي تحت األمر
معاه األمروانهي

أعمل له ترتیبي
یا عبده یا حبیبي

معروف في كل مكان
مّیه كمانوقدّ 

ویردد الدعوات
جي سبع فطیراتیی

وال قالش متشكر
في الخدمة یا بو سكر

في المكتب لیه معرفش
لیه بس یكون ما حضرش

لموّضوع اللي أنا فاكرهم ا
ضربوه عند أم النجرو

في مشاكل ما تخصوش
في غیابه وال طقتوش

وافقوا لي علیها یومین



٢٥

وقلبتها كده مرضیه

ورجعت من المرضیة
البدلة علیه مكویة

شعره بالزیت متسرح
روحنوف وقت ما جینا 

ولوحدي مشیت مشواري
وبقیت ماشي منیش داري

بصیت على عبده زیاده
لقیته زي العادهو 

حوّدت أنا دوغري علیه
بص لي من طرف عنیه

قلت له مرحب یابو عبده
فین غایب طول دي المده

قلت له تقصد علي مین
راجل خباص ولعین

شرح ا.. قلت له مش فاهم
قلت له من فضلك وضح

فاكر موضوع الست
نت والستأنا عارف ا

أنا كنت بعید م الشغل
الندللي الراجلقام قال

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

وامتدت إلى شهرین

!!بصیت البو علوه اتغیر
وابو سكر شاب صغیر

والكرافته بدبابیس
فاتني وركب األوتوبیس

وأنا فكري بعلي مشغول
ولغایة قصر النیل

حریرعند میدان الت
فطیرواقف بیبیع فِ 

ولقیت قدامه جیش
وعمل إنه ما شافنیش

قال أهال مرحبتین
نتم لتنینني اواحشی

قال أقصد علوه الكلب
.... بن الـا.. لرفديا

لي الموضوع إیاهقال
نت معاهلي ما هو اقام قال

الراجل الندل الساهي
قلت له أبًدا واهللا

لكن موضوعك فاكره
!نجروإتجوز أم ال
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كفایة

كفایة العذاب اللي شفته
نسیتك خالص

كفایة الجراح اللي عاشت معایا
وبان لي خالص

وآدي الحكایة..من الحب كله
*

قابلتك وقلبي من الحب خالي
وال فكر سارح وال سهم جارح

ال شاغل شاغلني ومالي خیالي
بیلعب بقلبي في عز اللیالي

وساعة عیونك ما قابلت عنیه
ایا عیني علیّ 

*
بنظرة نسیت اللي فات واللي كان

وصورتك في قلبي بقالها مكان
وضاع عمري كله مع الذكریات
وزهدت عینه الجمال اللي فات

*
ه في إدیكدیَّ وساعة ما نامت إ

:قالت لي عنیك
قال لي كالم لسه عایش في دمي

ميوبعد ده كله أشوفك بتر 
*

بیشرح لقلبي جمال المعاني
آمالي في حبك وتطوي األماني

وراجع تجدد حكایتك معایا
كفایة كفایة

*
كفایة المالمه وقول العواذل

یا ریتني ما شفتك وال سمعت عاذل
على حب ضایع ما دقتش هناه
بیحسد فؤادي على طول شقاه

*
في قلبي اللي دابكفایة عذاب

لهوانوشاف ا
وال ف یوم واسیتهال شفتك داویته

بكلمة حنان
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یاریت اللي كان لي في حبك منام
وأشوف قلبي تاني مالهش أماني
وساعة ما صورتك تمر بخیالي

ال یصحى لها فكري
*

وأصحى ما احسش لجرحي بآالم
وساكن بعید عن جراح الغرام

في عز اللیالي
وال دموعي تجري

یجدد جراحي وأسایاوال الشوق 
كفایه كفایه
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یا ضي العین

بدمعة حب حیرانه
بأشواقي اللي سهرانه

بنادي علیك

رماها الشوق على خدي
بآهاتي بنار وجدي

واحن إلیك

ضي العینیا

في لیل الوجد واألشجان
أنام وأصحى على حرمان

وایه بعدك یسلیني

مسهر شوقي وظنوني
وحرماني یبكیني

مدام قلبك مجافیني

في دنیا هواكغلبت معاك
یا ضي العین

حلو كان غنوههواك یا
لمح في عیونك الحلوه
سهر من یومها خالني

سمعها القلب غناها
معاني الحب وقراها
نسیت أهلي وخالني

فایتني وحیدوادي أنت بعید
یا ضي العین

ربیع العمر ضیعته
لوعتهوقلبي لما 

سمعت النوح في دقاته
نت رامیهوادي ا

في حبك أبكي وأتألم
سكت ماقدرش یتكلم

وهو مداري آهاته
هـــــلیالیبشوق

ضي العینیا
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أفریقیاصرخة من

أخویا اللي عایش على أرضنا
على الكوكب اللي اشتكى مننا

أخویا اإلنسان
في كل مكان
لبا في آسیا في كل الدو أخویا في أور 

في بطن الصحارى في سطح الجبل
في أي مكان

على الكوكب اللي اشتكى مننا
*

بتقتلني لیه
قتلكولیه أ

ومین اللي قال لك حالل دمي لك
دنا أبقى أخوك

وأبویا أبوك
*

اتخلقنا وبقینا شعوبلحكمه
هدفنا الحیاه

نار ونبني على أرضنعمّ 
على الكوكب اللي رواه دمنا 

ومین اللي قال في سبیل الحروب
خلقنا اإلله

على أرضنا
على الكوكب اللي رواه دمنا

أخویا اللي عایش على أرضنا
على الكوكب اللي اشتكى مننا

بعلمك بتصنع سالح الدمار
وكل الغرض

ترمل مراتي وتفني الولد
أنا اللي قضیت الحیاه في مرار

ضأقاسي المر 
ورغم دا كله أكافح واكد

أنا اللي من العلم حظي قلیل 
ولو مطرحك

الجمیلأنور بعلمي طریقي
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طریق یفرحك
سعاده وهنا
على أرضنا

على الكوكب اللي رواه دمنا
واحافظ بروحي على دمنا

على الكوكب اللي اشتكى مننا



٣١

ربیع الحب

فین ربیع الحب فین
والزهور دبلت یا عین

رى وراحفاتني للذك
واللي باقیه لنا الجراح

فین ربیع الحب فین
مین یا قلبي كان رماك

إیه جنیته من هواك
عالضنا والسهد مین

لسهرانیناغیر دموع 

مین یا قلبي كان رماك
إیه جنیته من هواك

عالضنا والسهد مین
لسهرانیناغیر دموع 

بعت ود اللي اشتروك
واشتریت اللي باعوك

ا قلبي الحب فینفین ی
والزهور دبلت یا عین

فات علینا یوم وراح
واللي باقیه لنا الجراح

فین ربیع الحب فین
لیه حنبكي عاللي فات

هات یا قلبي كاسي هات
ا السنینوانقضى ویّ 

وانسى ماضي كان حزین

عیش معایا في الخیال
وامال كاسك باآلمال
إحنا فین والحب فین

یا عینوالزهور دبلت
فات علینا یوم وراح

واللي باقیة لنا الجراح

فین ربیع الحب فین
وانت یاللي خنت حبي
كنت عایش جوه قلبي

مستحیل حتشوفه تاني
وسط جنه من األماني

بعت جنه قلي لیه
ر علیهروح بقى دوّ 

إنت فین وقلبي فین
والزهور دبلت یا عین

كان في إیدیك یوم وراح
اقیه لنا الجراحواللي ب

فین ربیع الحب فین



٣٢

؟قوللي قصدك مني إیه

ي بتسأل عني لیهاجي قصدك مني إیهلقول

أنت فاكر قلبي لعبه
كل یوم تخلق له كدبه
مهما تتحایل علیهقلبي حالف عالمحبه

قوللي
كنت فین أیام عذابي
مش كفایة راح شبابي

لما داب الوجد قلبي
ي حتى حبيوانت ناس

یاما نادت لك دموعي
یاما قادت لك شموعي

أنت مش سامع نداها
وانت غافل عن ضیاها

كنت لما اسألها عنك
ما افتكرتش مرة منك

تشتكي لي دموعها منك
كلمة للجرح تواسیه

قوللي
ي بتسأل عن حنانياج

كرك قلبي تانيإنت ف
إنت مالك بالحنان

یدیلك أمانىیرض

قوللي إیه شفته في حبك
أوعى یوم عقلك یقولك

مستحیل حتشوف حناني
مش كفایة ضاع زماني

واشتیاقيغیر سهادي
إن حبك لسه باقي

وال دمعة حب تاني
نت ناسیهافي الدموع و 

قوللي
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الجزائر

رقص یا نیلا
ساعة األصیل

والشمس رامیه شعرها ورا ضهرها على صفحتك
ل من دهب داب وانسكب في میتكرامیه سالس

والال الصبایا العطشانین متبعترین على ضفتك
ویقول لهمشطك یا نیل بیلمهم ویضمهم 

ف جنتكاشىیروي العطكالم جمیل زیك یا نیل 

غني یا نیل
وافرح یا نیل

واسكب یا نیل بین الربوع بدل الدموع خمرة فرح
واسقیني نشوة فرحتك وامال القدح بعد القدح

وانشد كمان لحن األمان غنوه الخویا اللي انجرح
وبالكفاح لم الجراح والذل راح من أرضنا

طول عمرنا نزرع نضال لما النضال الیوم طرح
إحكي یا نیل
قول للدخیل

طول عمرنا على أرضنا نروي السالم من دمنا
رة بأسناوان مر غاصب من هنا نسقیه مرا

إحنا كده من صنع أوجاع الجیاع من شعبنا
صهرتنا أهوال النضال طول السنین على أرضنا

 *
غني یا نیل
وقول یا نیل

كام شهید بعد النضال سنین طوال وبعد بیحیى
شهید ملیون شهید وال یزید٢٠٠٠شهید ٢٠٠

أرض الجزایر نورت واتحررت فیها العبید
ع بعد الخضوع لحن الحیاةاسقي الربو نیل و اسكب یا

خلي الجموع بین الربوع ترقص على رجع النشید
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بعد هجرك

نت روح الروحابحبك و 
ك نوححیاتي بعد هجر 

جنیت عالقلب وظلمته
شغلته علیك ولوعته
اولما الشوق لعب بیَّ 

بكیت من قلبي وعنیه
وبعد النوح أبات مجروح
حیاتي بعد هجرك نوح

هاـــعدیتالبعدلیالي

ريــتجوأیام في العذاب

ما بین الثانیة والثانیة
واشوف روحي ف حیاة تانیة

وأنسى النوح وانا مجروح
بحبك وانت روح الروح

*

*

ولیه ترضى البعاد عني
وحظي ضیعك مني

وعلمته یحب عنیك
وضیعته وداب حوالیك

وسهرني وبكاني
بكیت من كل وجداني

وتهجرنيوبرضه تروح 
وحظي ضیعك مني

هاـــــــــــــوقضیت
بین سهدي وبین كاسيما

ريــــــــعمشباب
يــقاسیاالهجرطواها

ت مرهیتوه الفكر می
بعید عن دنیتي المره

وأعیش في الوهم متهني
ولیه ترضى البعاد عني
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كل یوم

كل یوم ابعت لقلبك مرسالین
جافینيكلمة أعرف منها لیه بس م

اقول هاتوا لي من حبیبي كلمتین
نها إمتى حیصافینيوكلمة أعرف م

یرجعوا لي المرسلین
وف عنیهم دمعتین

كل یوم
لحبایب سهرانینفي اللیالي وا

ل شمتانینتبقى غایب والعواذ
والهوى مضلل علیهم بالوداد

والدموع في عینه حركها البعاد

لطیفك یا قاسيواشتكي
تكر فیك وانت ناسيواف

واسهر استنى بآمالي الكلمتین
سالینیرجعوا لي المر 

وف عنیهم دمعتین
كل یوم

كل یوم اقول یادمع العین كفایة
كل یوم أقول یا قلبي عیش معایا

بكره نفرح والهنا یمال قلوبنا
خیالك أحل جنةع المنى وابني ف

جنه فیها الحب غنوه
غنوه زي الحب حلوه

أحلى من ده كله كلمتینيوالل
المرسالینیرجعوا لي

وف عنیهم دمعتین
كل یوم



٣٦

صورة الشروق

الفجر الح الفجر الح
والنور سرح بین البطاح
والدیك سمعته لما صاح

آیه بدیعة في الصباح
*

كل الجمال في طلعته
ل عنیه بفتنتهكحّ 

وقلبي رّجع غنوته
للمولى جلت قوته

ألرض انبدراللولي عا
رر قطر الندى زي الد

والطیر بیصدح عالشجر
واللي الولیف فاته وهجر

وفي السما منظر عجب
هنا الیاقوت وهناك دهب

ومن بعید كان اللهب
والشمس بتشق الحجب

یا ورد نایم عالغصون
منظر بدیع یسبي العیون
إیه الجمال دا ومین یكون
غیر اللي أمره كاف ونون

*

*

بساطها أطلسيخلى
فوق القطیفة السندسي
نغم جماله ما یتنسي
بالحزن لحنه مكتسي

صفحة جمالها م األزل
ل في األجلصوره تطوّ 

لون الخدود ساعة الخجل
زي ابتسامة األمل

وفوق جبینك الندى 
عمال تمیل كدا وكدا

ر كل دا؟ أبدع وصوّ 
سبحانه برهانه بدا
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بمعنى الح

بتقول كالم عا الحب جمیل
الحب له في قلوبنا دلیل

وال أنت عارف معنى الحب
وانت اللي عایش من غیر قلب

! لحب جمیلبتقول كالم عا
حب حنانن البتقول بإ

هو أنت ناسي هجر زمان
كنت ناسيإن

ظالم وقاسي

فین الحنان اللي ف حبك
والال القساوة اللي في قلبك

سىأنا عمري ما ان
وبرضه لسه

!لحب جمیلبقول كالم عا
تقدر تقوللي الحب دا إیه
مین اللي قالك بس علیه

ال سهرت لیله
وال دقت ویله

تقدر تبین عالماته
ومنین حتعرف أماراته

عل خل غایب
زي الحبایب

!وتقول كالم



٣٨

بنتي

. جتمعأعرف أنني أجرمت في حقك قبل أن أكون مجرما في حق المابنتي الحبیبة،

فإن جریمتي لم تضر المجتمع بقدر ما أضرتك أنت، أنت التي تحملت النتائج التي ترتبت على الخطأ الذي وقع فیه أبوك 
. ولیس المجتمع

ة ترابـك فـي الحـارة، وأتخیـل تلـك السـاعة الحبیبـة إلـى نفـوس األطفـال جمیعـا سـاعة الظهیـرة، سـاعإننـي أتخیلـك تلعبـین مـع أ
. بابا جه. .بابا جه: كاد أرى األطفال وهم یتسابقون لالرتماء في أحضان آبائهم وهم یصیحونإنني أ. لهمعودة اآلباء من أعما

. االنكسار سماء وجهك الصغیرة البريءین قابعة في مكانك وقد غطت سحب الذل و فتظلّ ،أما أنت یا صغیرتي المسكینة

". فین بابا یا ماما؟؟: "سماع أمك هذا السؤال التقلیديإلى البیت في ذلة وانكسار لتعیدي على أأتخیلك وقد عدتِ 

أنا هنا یا عفاف یا حبیبتـي، هنـا فـي العـالم المجهـول أكفـر عـن خطیئتـي وسـوف أعـود، وحینمـا أعـود سـوف أعوضـك عـن 
بــة؛ فهــل لــي أن أعــود یجــب أن أقــدم لــك هــذه التو ، وأضــيء فــي نفســك الصــغیرة أضــواء األمــل، وإ تلــك الفتــرة المظلمــة التــي مــرت بــك

. تصفحین؟
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عفاف

الشوق یا عفاف دوبني
مشتاق لعنیكي یا بنتي

مشتاق لعیون عسلیه
علشانهم ضحیت روحي

جنایتي كبر أنا عارف 
وحیاتك أنا حشرحلك

باللیل كنت انتي في حضني
وصحیت على صوت اناتك

وبسرعة ندهت طبیب
حط السماعة وقاللي

ي وصفهولكودواكي الل
كرهولكان الزم أحضّ 

ي في أمريتواحترت یا بن
كان ممكن اضحي بعمري

علشان أحمیكي یا حلوه
لو حتى أسرق بالقوة 

واتمدت غصبن عني
وال كنتش عارف إني

أنا عارف حیعایروكي
هوا قلبك فيّ ویكرّ 

مظلوم وحیاتك عندي
ال في حد یحبك قبلي

*

*

*

*

*

*

*

*

*

بیعذبنيكوبعاد
لكن سجاني غالبني

أجمل م الفرحة شویه
ولبست حدید في إدیه

لكن ماكنتش دي غایتي
واحكیلك كل حكایتي

وشفایفك نایمة في ودني
مذهول والخوف یرعدني

یكشف على أغلى حبیب
مرضك في القلب رهیب

في روشته عریضه طویله
على طول في ثواني قلیله

المجنونوجریت زي
والعمر علّي یهون

من داء ملعون جبار
لو حتى أخوض في النار

إیدي على مال الغیر
باعمل غیر فعل الخیر

بجریمتي ویذلوكي
ویقولوا شقاكي أبوكي

وهناكي منایا وقصدي
وال حد یحبك بعدي
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بابا

أنت معي یا صغیري الحبیب في كل لحظـة، من وراء القضبان أبعث إلیك بألف قبلة على جبینك الصغیر، : ابني الحبیب
ولكن لیس بجسدك الحبیـب، فأنـا أدفـع حیـاتي ثمنـا لتـأمین مسـتقبلك وٕابعـادك عـن هـذا المكـان الرهیـب، إنـك معـي بطیفـك یـا صـغیري 

ئًمـا تبحـث ال فـي الیقظـة وال فـي األحـالم، إننـي أتخیلـك دا،ال یفـارقني طیفـك المحبـوب أبـدا،األوحد یـا سـلوى نفسـي ویـا محـط آمـالي
عني بعینیك البریئتین في كل وقت ومكان؛ ولكن معذرة یا صـغیري الحبیـب لقـد كـان بـودي أن أكفیـك عنـاء هـذا البحـث ولكـن األمـر 

. خارج عن طوقي

جابـة طلباتـك كاملـة غیـر ، فإنـك لـم تتعـود منـي إال إأعلم أنني فـي نظـرك بطـل قـادر علـى صـنع المعجـزات.. بني الحبیبا
وهـا ،لبطل قد كبا یا صغیري الجمیل، وكانت الكبوة قاسیة حتى لقد فقد معها توازنه، وفقد معها السیطرة على نفسهولكن ا،منقوصة

. هو ذا یا حبیبي الصغیر یربض خلف القضبان مسلوب الحریة واإلرادة

ر منك ومن تفكیـرك، أعلم أنك تتألم وتعیش في فراغ رهیب وأعلم أن فكرك الصغیر یسبح في آفاق بعیدة هي أكب.. حبیبي
إننـي أكـاد أمیـز نبـرات .وأعلم أن ذهنك المكدود قد عجز تماما أمام عالمات االستفهام الكثیرة التي تتراقص أمـام عینیـك الصـغیرتین

: صوتك الرقیقة وهي تقول
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بابا

أبدا یابا في بالي
عالسریر بارد وخالي

أنا جسیته وسابت
وانت یاباب یاللي ساكت

م یا سلموانت یا سل
وانت یا بیتنا المضلم

وانت یا شارع یا شارع
واللي نزلك شفته طالع

حاجة جوه وال بره
حاجة مهما تبقى مره

لعیال بیخوفونيا
والدموع اللي في عیوني

*

*

*

*

*

وخیالك في خیالي
جنبي یابا مطرحك

من عیوني دموعي سالت 
ابا یفتحكإمتى ب

لملیه درابزینك مب
إمتى بابا ینورك

إلى خدته رد راجع
حاجة یابا بتمنعك

حاجة نفسي اعرفها مره
علمي یمكن ینفعك

یا عذابي من ظنوني
كآه یا خدي بتجرح

أنا ال بتلهیني لعبه 
وأنت یا شمل األحبه

أنا بافهم فهموني
یا الغطا اللي فوق عیوني

یالكالم دا اللي بقوله
یالكالم دا اللي بقوله

أنا جسمي كله دایب
غایباإنت لیه یا باب

ماما بتقول وتغیر 
آه یا جسمي الصغیر

*

*

*

*

وال بتسلیني كدبة
إمتى یابا یجمعك

یا كبار ما تفهموني
إمتى بابا یرفعك

إمتى بابا یطوله
إمتى بابا یسمعك

من غیاب سید الحبایب
حد جاي هنا مطرحك؟

حاجة تحیر تحیر
حاجة بتوجعككل 
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عید األم

بحر الحنان اللي سقاني
لحن األمان اللي شجاني

من صوت حبیب یمال وداني
وقلب بالعطف رعاني

مین اللي سهرت لیالیها
تمسح دموعي بأیادیها

مین اللي بهجة أغانیها
مین اللي وصتنا علیها

مین اللي جرحي في بسمتها
ي لو أسمع صوتهامین الل

مین اللي بتغیب سعادتها
مین اللي واجب عبادتها

مین اللي صورتها في قلبي
مین اللي تستاهل حبي

مین اللي مش ممكن أخبي
ومین وسیلتي إلى ربي

أمي الحبیبة أنا اعبدها
دهاواهدیها غنوة تمج

والغنوة قلبي یرددها 
ها بعیدهاینیارب ه

*

*

*

*

وأنا لسه جنین
أیام وسنین

ام ورنینأنغ
طب تبقى دي مین؟

والكون نعسان
وبكل حنان

تمال الوجدان
كل األدیان

بیالقي دواه
أسرع ویاه

لو قلت اآله
من بعد اهللا

كل األوقات
قبل اإلخوات
عنها بالذات

وقت الدعوات

ودا موش إلحاد
كلها إنشاد

وأنا اقول منعاد
عید األعیاد



٤٣

طلب مصباح من السید مدیر السجن

بدأت أكتب ملحمه
ا عندك مظلمةولیَّ 

أوضتي تمللي مضلمة
تبقى هي المكرمهدي

عن ثورة الشعب العظیم
یا حضرة األب الرحیم
إبعت لي لمبه یا كریم

دا الفضل العمیما وهو 



٤٤

غن یا بلبل

سید العقید إبراهیم عزت مدیر منطقة القاهرة، وفي حفلة التكریم التي كرمني ال،عقب فوزي في مسابقة مجلة السجون لعید األم
: ألقیت هذه القطعة والتي تلیها،أقامها لي سیادته بمسرح سجن القاهرة

صدى األلحانغني یا بلبل قول أنغامك قول سمعني
وانت یا ورد یا نایم صحصح وارقص یالال على األغصان

وغني مع الكرواننعسان لیه یاجمیل على غصنك إصحى

الیّ وانتي یا فرحة ارقصي حوا
وانتي یا دنیا اضحكي في عنیه

عشنا وشفنا في عهد الثورة الدولة بتعطف عالفنان
*

أنشر یالال یا فن رایاتك وارفع راسك فوق في العالي
دنا یاللياللضلمة تروح وتولي خلي النور في بخلي ا

ا یافن الیوم اللي استنینا صباحه لیاليعشنا وشفن

یاما یا فن قسینا ویاما
كنا في قلب بلدنا یتامى

صبحت لینا مكانه كریمه في قلب وطننا الحر الغالي
الفنان أنشوده رقیقه وغنوه معانیها اإلحساس

الفنان بیدوب في دموعه لجل ینور دنیا الناس
الفنان رمز البشریة مهما اتعددت األجناس

الفنان راهب مسكین
یشقى عشان یسعد مالیین

یسقي الناس من روحه الصافیة ویشرب هو مرار الكاس

*
غني یا بلبل وانت یا إمري قول أناشیدك واألنغام

أنا حكتب لك وانت تغني أجمل معنى واحلى كالم
قول لمدیرنا الفن بیهدي أحلى تحیة وأزكى سالم



٤٥

كان مجروح وانت اللي داویته
عطفت علیه ورعیتهلما

كان مظلوم وانت اللي نصفته وعلیت رایته مع األعالم



٤٦

"أنا فرحان"

أنا فرحان مش قادر أخبي
أنا مش طایق فرحة قلبي

أنا فرحان وانتم إخواني
میت مبروك سمعتها وداني

أهي دي الجایزه اللي تهنیني
عطفكو هو اللي یقویني

أنا مش عارف أعمل إیه
دلوني علیهعایزین إیه 

وأنا من قلبي بسأل ربي
لجل ما اقولها لكم من قلبي

یومها الجرح یالقي دواه
وأنا من قلبي حقول ویاه

وانت یاعزة كل ادیب
أجیب منین لك وصف قریب

قوللي یا موئل للمساكین
جبت القلب دا كله منین

نفسي أشوفك تبقى وزیر
علشان قلبك أصله كبیر

دواهیومها الجرح یالقي
اهوأنا رح اغني واقول ویَّ 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

الفرحة یا ناس نشوانأنا م 
أنا فرحان أنا فرحان

دقتوا حالوة الفرحة معایا
وأنا في الرایحه وأنا في الجایه

ندنيأهي دي القوة اللي حتس
فرحكو هو اللي بیسعدني

لجل ما ارد ف یوم جمایلكم
وروحي بین أناملكم قلبي

المحنة ویشفي جراحناینهي
میت مبروك بزوال المحنه

والكروان ینشد ألحان
أنا فرحان أنا فرحان

إنت یا حامي حمى الفنان
إنت األبوة حنان في حنان

قوللي یا بسمه لكل حزین
عشرین سنتي یساع مالیین؟

ح كل حزینلجل تفرّ 
زینأكبر من دنیا الزنا

ینشد ألحانوالكروان
أنا فرحان أنا فرحان



٤٧

سجین ألمه في عید األمهدیة

یاللي الحنان من بسمتك
مه وصیتكاعیالي یا

سمیره أملي ومنیتي
وحسن منایا ف دنیتي

ومجدي غذیه باللبن
دي الحسبه ما تزید عن شلن

ت لیلى والنبيوالب
وان كنتي الزم تضربي

وان كانوا دایما یسألوا
یهمش یزعلواما تخل

والصبح ساعة المدرسة
فیه عندي فكره كویسه

ساعتي بیعیها والبدل
بس المهم وبالعجل 

ما تخلیهمش محرومین
دنا لما اشوفهم مبسوطین

ومن عنیه هدیتك
أما السنادي وصیتك

*

*

*

*

*

*

*

*

عیدك هنایا وفرحتي
هما السنادي هدیتي

الحنانراعیها دایما ب
ما تخلیهوش یبات جعان

ب ابوه ضعیفإلواد یاقل
رطل اللبن ویا الرغیف

من أي حاجة بتتلوي
بالراحة یامه مش قوي

قولي لهم في البلدعني
وحیاة معّزة الولد

طبعا ضروري یصرفوا
من غیر ما هما یعرفوا

والرادیو لو حوجت بیعیه
مصروف عیالي دبریه

دول كل أملي ف دنیتي
تهون علّي حبستيح

أول ما انول حریتي
عیالي یا مه هدیتي



٤٨

سجین یناجي أمه في العید

مالنا یا أمي ومال العید
خلي العید لصحاب العید

عید ازاي طول ما احنا بعید
بیني وبینك سور وحدید

والقضبان زي الغربان
لیل ونهار واقفین ددبان
دنیا كئیبة سواد في سواد

لون القطرانحتى النور

زین أشباح واقفینوالزنا
زي الموت ساكتین واجمین

والسجان بینهم حیران
بقاله سنینماشي یعدّ 

یبقى دا عید؟
وابقى سعید؟

خلي العید لصحاب العید
كان من عیني یا أمي یا غالیه

یب لك أغلى هدیةأجري واج
رعانيواسعد قلبك داللي

طول أیامي بالحنیه

ون ویاكيكنت اتمنى أك
یوم العید افرح لهناكي
واشعر مرة بأني وهبتك

لحظة فرحة واعیشها معاكي

كان من عیني وكنت اتمنى 
أفرح من فرحك واتهنى

وانعم یوم العید برضاكي
لكن الدهر القاسي غدرنا



٤٩

یبقى دا عید؟
وابقى سعید؟

خلي العید لصحاب العید

لیل ونهار یا حبیبتي یا أمي
عي وندميا دمو عایش ویّ 

حاسس إني جنیت على قلبك
ودا بس اللي مزود همي

حرمانك بیسبب غلبي
ویكتر أحزاني ف قلبي
ویسهرني لیالي كئیبة

أتندم على طیشي وذنبي

سید جاب المه الفستان
ومحمد جاب طرحه كمان

وأنا یا حبیبتي ما جبتلكیش
غیر الحسره واألحزان

یبقى دا عید؟
وابقى سعید؟

لصحاب العیدخلي العید



٥٠

سجین یخاطب العید

إیه یا عید؟
لیه؟ جاي

زي عادتك واال إیه؟ 
تصحي الذكریاتجاي

واللي فات؟ 
ولشياما تح

قلبي مات
*

واألماني ف قلبي ماتوا
م الجراح

حتى أجمل ذكریاته
كله راح

راح في آهات الندم
في األلم

م الجراح اللي ما حدش لمها
اللي بتنزف دمهاالجراح 

م اآلهات
قلبي مات

*
مات یا عید ما عدش حيّ 

؟ وانت جي
لیه؟ جي

روح یا عید
روح لغیري وسیبني اعیش في محنتي

في دنیتي 
دنیتي اللي كل أیامها عدم
دنیتي اللي كل آهاتها ندم

دنیتي اللي كل ساعاتها ألم
*

روح یا عید
روح لقلب یكون سعید

وابتعد عن الحدید
حدید اللي مالزمنيال

زي صورة العیال



٥١

لیلى وحسین وامتثال
لما حاش النسمة عني

والجمال
إیه یا عید

لیهجي
تجاملنيلو صحیح جي

ن العیالروح وطمّ 
لیلى وحسین وامتثال

بوكو حّي قول لهم أ
مهما حیطول األنین

والسنین
روح یا عید.. بكره جي



٥٢

السجان

نأنا حنّین أنا حنیِّ 
نیر ما هوش هیِّ وظلم الغ

آهات الناس تبكیني
وفرح الناس یهنیني

ودیك الیوم لقیت سجان
وحاطط جزمته الحیوان

كأنه ماجور بیعجن فیه
وصاحبنا اللي هو رامیه

جبان والذل في طبعه
وطننا كده وده شرعه

وأقسم إني ما حنیت
أنا اتلبشت واتخضیت

إنه مات في إدیهما نفرض 
ري علیهغحیلقوا القبض دو 

نه مش غلطانوانا ف رأیي ا
ولیه مانكونش ناس شجعان

حیعمل بس كده من إیه
ا جهل عامي عنیهیا إمّ 

سمعنا كتیر عن اإلصالح
أنا اتمنى لها كل نجاح

وٕاصالح السجون دا إیه
الحیط ونرفع فیهنعلِّي

إن كان دا إصالحكم

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

وقلبي بالحنان ملیان
على نفسي دنا إنسان

وجرح الناس بیئلمني
وحرمانهم بیحرمني

األرضعیه ماسك مسجون رام
على قلب السجین بالعرض

ولسه غشیم بیتعلم
نایم في األرض ومسلم

ویاما شاف هوان یاما
مافیش مسجون وله كرامه

وال اتألمت للمسجون
بي مجنونعلى سجان غ

خصوصا إنه راجل كهل
ویصبح من ضحایا الجهل

رنا عا الدافعإذا دوّ 
ونهرب لیه من الواقع

سكتوا لیه ما بتردوش؟
ا عیاله مافطروشیا إمّ 

وٕاصالح السجون غایه
وكل الشعب ویایا

نصلح یعني في الجدران؟
وننسى مستوى السجان؟

ودي الخطة اللي موضوعه



٥٣

وعةدا نفخ في قربه مقطكفایة ریحوا رواحكم



٥٤

"الفیش"صحیفة 

سید حسن بدران
خارج من اللیمان

ماشي وال األموات
وشه علیه عالمات

یاما طلع أعوام
وانهد حیله قوام

جبل عنید جبار
بیهد في األعمار

یاما بلع مساجین
تحت الحجر نایمین

فینفین الرفاقي
هاتي الدموع یا عین

فینك یا عم دیاب
تفرقوا األحبابا

مین یا ناسأروح ل
وأنا في دنیا الناس

قرص علیه الجوع
ال بیرحم الجربوع

نفسه یعیش في حالل
كل اللي راح له قال

وصحیفته فیها كتیر
سرقه على تزویر

حفیت خالص رجلیه
علیهما حد حنّ 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

من بعد حكم طویل
عدمان وجسمه هزیل

ضهره حناه الهم
فیها الكدر والغم

الصخریكسر جبال
والصخر هو الصخر

صخوره لم تنعد
وهو ما بینهد

نزلوشطلعوه وال 
ألهل ما یدروشوا

فین صحبة المحنه
علینا احناوابكي

فینك یا شیخ بكري
والعمر فات یجري

ومین یصون الود
غریب ومالي حد

والجوع عدو شریر
وال یطیقه وزیر

یكسب رغیف العیش
الزم صحیفة الفیش

أشكال على ألوان
وهتك عرض كمان

وجلد كعبه داب
ت لبوابواتقّفل



٥٥

سید مشى حیران
وقف في قلب میدان

یا مجتمع یا عجیب
أمرك معایا غریب

عایزني اتوب ازاي
سبب بلوايوانت 

خرجت م اللومان
على غلطتي ندمان

نفسي أعیش في أمان
عن قسوة السجان

كل األمل یا ناس
والبس في رجلي مداس
واعیش في بلدي كریم
مش لص جاني أثیم

أقول لكم معذور
حسرق وأنا مجبور

وارجع على اللومان
واستعطف القضبان

واهللا دا السجان
برضه في قلبه حنان

قي العیشهناك حال
والبس وماله خیش

*

*

*

*

*

*

*

*

والدمع منه سال
على صوته قالوبأ

ا لیهساخط علیَّ 
یهما تقوللي أعمل إ

واكتب لتوبتي حجاب
قافل في وشي الباب

من بعد حكم كبیر
عازم على التكفیر

وابعد عن اإلجرام
وسطوه األحكام

أكسب رغیفي حالل
بیت وعیالواعمل لي

وابني في أركانه
بیهد بنیانه

تقولي شغل ما فیش
وامال صحیفة الفیش

جبال الصخرأكسر
مدام قلوبكم صخر

أرحم كتیر منكم
یمكن یزید عنكم

واكل وانام وأعیش 
من غیر صحیفة الفیش



٥٦

یا مدیر السجن

نظمت هذه القطعة للسید مدیر السجن بسبب رفض اإلفراج عني بربع المدة وكان لها أثر طیب حیث أفرج عني في نفس الشهر 
.الذي نظمت فیه هذه القطعة

ر الســـــــــــــــــــجن نظـــــــــــــــــــرهیـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــدی
عیشــــــــــــــــتي جــــــــــــــــوه الســــــــــــــــجن مــــــــــــــــره

ـــــــــــــــــــــــــــاة قاســـــــــــــــــــــــــــیه علـــــــــــــــــــــــــــیهم الحی
ـــــــــــاعوا كـــــــــــل اللـــــــــــي فـــــــــــي إیـــــــــــدیهم ب

حكمــــــــــــــي أصــــــــــــــله تــــــــــــــالت ســــــــــــــنین
٥٩مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة 

ســـــــــــــــــــــــــیري وســـــــــــــــــــــــــلوكي حمیـــــــــــــــــــــــــد
عمـــــــــــــــري مـــــــــــــــا مســـــــــــــــكت الحدیـــــــــــــــد

واللــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــایتهم والیــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــــــدیوان عانـــــــــــــــــــــــــــد معای

لیــــــــــــــــه دیــــــــــــــــوان عــــــــــــــــام الســـــــــــــــــجون 
هــــــــــــــــــــّو أنــــــــــــــــــــا أرســــــــــــــــــــین لــــــــــــــــــــوبین

همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دول المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمین
لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاحینهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دول ا

أمـــــــــــــــــــــــــــــا محســـــــــــــــــــــــــــــوبك فقیـــــــــــــــــــــــــــــر
یرــضمغفلةاهيبس

وانــــــــــــــــــــــــــت أب ولــــــــــــــــــــــــــك عیــــــــــــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــ ع اللــــــــــــــــــــي بختــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــالرجَّ

المكاتــــــــــــــــــــــــــب تحــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــــرك 
وانــــــــــــت صــــــــــــاحب فضــــــــــــل عمــــــــــــرك

للغالبـــــــــــــــــــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــــــــــــــــــرومین
واللـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــره تعبـــــــــــــــــــــــــانین

والمــــــــــــــــــــــــرار كلــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــافوه
والشــــــــــــــــــــرف یمكــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــاعوه

ــــــــــــات ــــــــــــر ملحق شــــــــــــغل مــــــــــــن غی
ــــــــــــــع فــــــــــــــات ــــــــــــــي عفــــــــــــــو الرب یعن

والســــــــــــــــــــــــــــــــــوابق أل مفــــــــــــــــــــــــــــــــــیش
)٢(ي بلیــــــــــــــــــــــــــه أو عمــــــــــــــــــــــــــیشز 

والثــــــــــــــــــــــواب فــــــــــــــــــــــیهم حــــــــــــــــــــــالل
ذنــــــــــــــــــــــــــبهم إیــــــــــــــــــــــــــه العیــــــــــــــــــــــــــال

یــــــــــــــرفض اإلفــــــــــــــراج یــــــــــــــا بیــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــدن أو مولی وال إی

حبســـــــــــــــــــــتهم حـــــــــــــــــــــاللإللـــــــــــــــــــــي
دول یروحــــــــــــــــــــــــــــوا اإلعتقــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــه ــــــــــــى بیخــــــــــــاف مــــــــــــن خیال حت
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــه وحال شــــــــــــــــــــــقلبت عقل
ربـــــــــــــــي مـــــــــــــــا یوریـــــــــــــــك فـــــــــــــــراقهم
ــــــــــــــــــــال تكســــــــــــــــــــب ثــــــــــــــــــــوابهم للعی

ــــــــــــــي ــــــــــــــول لهــــــــــــــم یســــــــــــــتعلموا ل ق
یامـــــــــا نـــــــــاس عنـــــــــك قـــــــــالوا لـــــــــي

اعتاد عتاولة المجرمین إذا ضایقهم أحد أن یمسكوا بالحدید الممتد فوق العنابر ویدلوا أجسامهم مهددین باالنتحار بإلقاء ) ٢
.نمن المجرمین بالسج" عمیش"و " بلیه"أنفسهم من أعلى، وأنا هنا أنفي عن نفسي هذا التصرف تأكیدا لحسن سلوكي، و



٥٧

عید القیامة

.في احتفال السجن بعید القیامة ألقیت هذه القطعة مشاركة إلخواننا المسیحیین

النسیم بیداعب الزهره الجمیله
لقلیلهلجل ینعش كل أیامها ا

والبالبل غردت فوق الخمیله
والروابي هزها اللحن البدیع

!؟دا كله یا ربیعإیهإیه دا كله

*
مع الفجر الجمیلالوجود صحصح 

یمال كاسه من هوا الصبح العلیل
والهوا مطرح ما یسري الكون یمیل

ا الجمیع حتى هام النخل مال ویَّ 
من جاللك یا جمالك یا ربیع

الجمال جدد شبابه واكتمل
والنفوس بالبشر فاضت واألمل

واللي جرحه مغلبه طاب واندمل
والحبایب ودعوا عهد الدموع

!؟ا كله یا ربیعإیه دا كله إیه د

*
المسیح بالحب والخیر والسالم

عطر األجواء وشرع لألنام
والوجود بیحتفل في كل عام

بالمسیح اللي مسح عنه الدموع
ذكرى بتزود جمالك یا ربیع

*
إنت عید الحب في كل الوجود
من قدیم العهد من عهد الجدود
مش كفایه انك معطر بالورود 

سوعأل وزاد العطر أعیاد الی
إیه دا كله إیه دا كله یا ربیع
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خواطر لیلة اإلفراج

أهال یا نسیم الحریه
ابس اوعى هواك یلعب بیَّ 

اوالقى األیام تقسى علیَّ 
ل دنیا العبودیةوأفضّ 

آدم كان عایش في الجنه
لو یطلب شيء أو یتمنى

مع ذلك أخطأ واتجنى
مش عارف لیه بس وطننا

ش اللي بنیتههدوا لي الع
قاسیت في السجن اللي قاسیتهو 

وكفایه الذل اللي لقیته
مع إن الذنب اللي جنیته

لمُّه بكفاحيالعش أ
وح اداري علیهم بجناحي
واسهر علشانهم صّباحي

بس انتو سلبتوني سالحي

*

*

*

هللا بوجدانيمشتاق لك وا
ویهد اللي بنیته تاني

واسرق من قسوة حرماني
دیدي وقضبانيوارجع لح

ونعیم الكون عایش حوالیه
في ثواني قلیله یكون في إدیه

والمولى تجلى بتوبته علیه
بیخاصم إبنه المخطئ لیه

مالياه كل أوبنیت ویَّ 
وال حدش حن على عیالي

وسهرت مع الذل لیالي
كان ذنب ظروفي وأحوالي

لّم عیالي وانیمهموح ا
لیش حد یكلمهموال اخ

المهملبي أوامسح بحنان ق
خایف للسجن أسلمهم
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الوداع

"ألقیت هذه القطعة في الندوة الثقافیة قبل اإلفراج عني بیومین فقط"

بعد ما جفت دموعي م األنین تالت سنین
لسه شایل بین عیوني للزمیل دمعتین

التقیت الدمع ضاع
قلت احوشهم للوداع

حتشوفوهم فوق خدودي بعد یوم وال یومین

*

أیامي اللي ضاعت في مجاهل محنتيبعد 
بعد ما عشته في الفراغ مع وحدتي

نفسي أقول كلمة وداع
للضیاع..... للعدم

للحدید اللي زاملني وكان بیسمع شكوتي

دنیا برضه مهما كانت كان لي فیها ذكریات
مستحیل انساها عمري لو نسیت كل اللي فات

جمالابرضه كان فیه
رغم أیامها التقال

شفت جنب القسوة فیها قلوب تدوبها اآلهات
شفت فیها ناس كتیر كانوا ضحایا المجتمع
الظروف مدت إدیهم مش خیانه ومش طمع

للوهواللي أهله ض
واللي أصحابه غووه

واللي بائس واللي یائس كل دا فیها اجتمع



٦٠

*
الوداع یاللي رعیتني بالحنان وغمرتني 

حرمتنيوانت یاللي من قساوتك م الحنان

مش حقول شيء یوجعك
برضه الزم أودعك

للحنان شوقتنيدانت برضه من قساوتك
*

من ورا السور الكبیرالوادع كل اللي عایش
یا زمایل في المصیریا رفاقي في الشداید

انتو حته من حیاتي
انتوا أوجع ذكریاتي

ي قلبيذكریات مشیت ف
الوداع مصحوب بأجمل

مشیة الشوك عالحریر
أمنیات قلبي الحزین

الوداع من كل قلبي
واحترامي وكل حبي

دول هدیه مني خالصة للي یعطف عالسجین

*

الوداع الوداع
للي حاضر واللي غایب
واللي محروم م الحبایب
واللي عن أوالده غایب

نفسي أقول كلمة وداع
للنوایبواللي صامد 

واللي نسیوه القرایب
واللي عایش في الضیاع

الوداع ... الوداع



٦١

"األوضة"

وقد ،بعد خروجي من السجن أقمت في حجرة مصنوعة من الخشب ال تقي من الحر وال البرد عالوة على ما تحویه من حشرات
. أزجیت لها هذه التحیة من باب الوفاء

یا أوضه أنا منك قرفان
جهنم وال أسوانفي الصیف 

والقملة فیكي تجر حصان
خلیتي عیشتي وال القطران
محتار في حرك وف بردك

اهللا یزیلك ویهدك
یا أوضه ملعون أبو جدك

إلهي یبعت لك بمبة
وفي الشتا زي أوربا
والبق فیكي بیتربى

وغلبي ما بقاش یتخبى
دا حال منیل مش نافع

ویرموا خشبك في الشارع
الجامعدنا اسكن احسن في


